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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4580/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb l'enfonsament del vaixell Don Pedro en aigües
d'Eivissa.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngels Grimalt i Vert.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Josep Maria Costa i Serra,
del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Miquel
Jerez i Juan i Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Obrí qüestió incidental l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
María de los Ángeles Leciñena i Esteban; li contestà l'Hble. Sr.
Miquel Jerez i Juan; i la Sra. Consellera tancà el debat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5946/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditoria dels comptes de les
administracions públiques. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5947/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línia de tren Manacor-Artà.
(BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5948/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tractament de la informació a IB3. (BOPIB
núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5950/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures contra els pagesos.
(BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5954/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
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Socialista, relativa a oferta pública d'ocupació al Servei de
Salut. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5945/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a connexions aèries a Eivissa.
(BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5949/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de CATISA.
(BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5951/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del cas "Cavallistes".
(BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5953/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres Inca-S'Enllaç. (BOPIB
núm. 76, de 20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5955/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a dissolució del Consorci de
Comerç, Indústria i Energia. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç. Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5956/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
sistema tarifari del transport per carretera. (BOPIB núm. 76, de
20 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 5952/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord per portar muntatges
teatrals a Mallorca i Eivissa. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de
2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4932/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a signatura del quart conveni de
carreteres. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4933/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del primer any del
segon mandat del govern del president Zapatero. (BOPIB núm.
75, de 13 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 1331/08, del Grup Parlamentari Popular, al Projecte
de llei RGE núm 9916/08, de serveis socials de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 62, de 21 de novembre de 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

de març de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 5823/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguiment i revisió de les
Directrius d'Ordenació Territorial. (BOPIB núm. 76, de 20 de
març de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3130/09,
relativa a condemna de l'atac de Gaza, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna de manera

rotunda els atacs israelians contra la franja de Gaza, que han
causat, durant els darrers mesos, més de 1.000 morts, i que són
absolutament contraris a la normativa internacional en matèria
de dret humanitari.

2. El Parlament de les Illes Balears exigeix el cessament de
qualsevol forma de violència, tant per part de Hamàs com per
part de l’Estat d’Israel, contra la població civil.

3. El Parlament de les Illes Balears es declara en favor d’una
solució al conflicte basada en la creació d’un estat palestí viable
i democràtic, sobre la base de la legalitat internacional i de les
resolucions de les Nacions Unides.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a impulsar, des de tots els fòrums internacionals, una
investigació de Nacions Unides sobre els atacs comesos per
totes les parts durant la darrera guerra de Gaza, amb l’objectiu
d’impulsar l’acció de la Justícia contra els que hagin comès
crims de guerra."

A la seu del Parlament, 31 de març de 2009.
La secretària:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de març de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1560/09,
relativa a millora del programa "Vacaciones para mayores" de
l'Imserso, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta l’IMSERSO a

augmentar el nombre de places de viatge dins el programa
“Vacaciones para mayores” ofertes a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, atenent criteris de població destinatària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’IMSERSO a
augmentar el nombre de destinacions finals ofertes des de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera dins el programa
“Vacaciones para mayores”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta l’IMSERSO a
cobrir el cent per cent de les despeses de desplaçaments i
allotjaments ocasionades als residents de Menorca, Eivissa i
Formentera pel fet d’haver de desplaçar-se a Mallorca per optar
als viatges del programa “Vacaciones para mayores”.

A la seu del Parlament, 31 de març de 2009.
El secretari:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 2552/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flota
d'ambulàncies a Menorca. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 3192/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S.
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat d'especialistes a Menorca. (BOPIB núm. 71, de 13 de
febrer de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3400/09 i 3401/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a eliminació del finançament
bucodental als majors de 65 anys i a restabliment del
finançament de les pròtesis dentals als majors de 65 anys.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 3402/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves prestacions per introduir en el sistema de salut. (BOPIB
núm. 71, de 13 de febrer de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 3403/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llistes d'espera quirúrgiques. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer
de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1164/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'habitatges de protecció  oficial. (BOPIB núm. 69,
de 30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1163/09 i 1165/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a construcció d'habitatges de
protecció  oficial. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1182/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tercera
fase del Canal Salat. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1183/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol de risc de rissagues a Ciutadella. (BOPIB núm. 69, de
30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1184/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi
de les rissagues del Port de Ciutadella. (BOPIB núm. 69, de 30
de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 25 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3196/09 i 3197/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures mediambientals
previstes en el Decret llei 1/2009, de 30 de gener i a tasques de
la Comissió Balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 71, de 13
de febrer de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 26 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1232/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor
i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descomptes
aeris i marítims. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 26 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1233/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor
i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subsidis en
el país d'origen. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 26 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1234/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor
i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels
immigrants. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 26 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1235/09 i 1236/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a cobrament de la pensió i del
subsidi d'atur en el país d'origen. (BOPIB núm. 69, de 30 de
gener de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'IlAlm. Sr. President de l'Audiència

Provincial de les Illes Balears, davant la Comissió de Drets
Humans, sobre l'elaboració de l'informe sobre "Els drets dels
menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur".

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'IlAlm. Sr. Carlos Gómez Martínez, president
de l'Audiència provincial de les Illes Balears, qui informà sobre
el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,

Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia, sobre el
grau de compliment dels pressuposts generals de la comunitat
per al 2008 per part de la Direcció General de Comerç (RGE
núm. 1051/09).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia qui, acompanyada del secretari general, del director
general de Comerç i del cap de gabinet, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6676/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de foment de la indústria del sector
aeronàutic a les Illes Balears. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6677/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política seguida pel Govern de les Illes Balears en
relació amb la liquidació envers la Cambra de Comerç
d'Eivissa. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6678/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política sanitària del Govern les Illes Balears. (Mesa
d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6679/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en matèria de transport
ferroviari. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política de foment de la indústria del sector aeronàutic
a les Illes Balears.

Interessats a conèixer la política seguida pel Govern de les
Illes Balears en relació amb les competències que té la nostra
comunitat autònoma en matèria econòmica per al foment de la
indústria del sector aeronàutic a les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre aquest assumpte.

Palma, a 27 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política seguida pel Govern de les Illes Balears en
relació amb la liquidació envers la Cambra de Comerç d'Eivissa.
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Interessats a conèixer la política del Govern en relació amb
la liquidació envers la Cambra de Comerç d'Eivissa, un cop s'ha
produït la segregació d'aquesta respecte de la Cambra de
Comerç de Mallorca, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el
Govern de les Illes Balears sobre aquesta qüestió.

Palma, a 30 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política sanitària del Govern de les Illes Balears.

Interessats a conèixer quina és la política sanitària que
desenvolupa el Govern de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el conseller de Salut i Consum sobre aquest
extrem.

Palma, a 24 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en matèria de transport ferroviari.

Interessats a conèixer quina és la política que desenvolupa el
Govern de les Illes Balears en matèria de transport ferroviari, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern sobre aquest
extrem.

Palma, a 24 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6636/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4580/09, relativa a
política del Govern en relació amb l'enfonsament del vaixell
Don Pedro en aigües d'Eivissa. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4580/09,
relativa a política del Govern en relació amb l'enfonsament del
vaixell Don Pedro en aigües d'Eivissa, la moció següent.

Motivació

A la vista del debat sobre la interpelAlació s’han acreditat
dues qüestions: 

Primer, l’informe del ministeri posa de manifest la
possibilitat d’extracció del buc, no obstant això motius
principalment econòmics recomanen que les restes romanguin
abandonades en el fons marí, tot això malgrat la situació de risc
que comporta per al Parc Natural de Ses Salines, risc que
s’incrementa tenint en compte que el buc es troba enfonsat
dintre de l’àmbit de la reserva marina, declarada Patrimoni de la
Humanitat en l’any 1999.

Segon, resulta acreditat el considerable retard en la
compensació de les pèrdues econòmiques a les empreses
afectades per l’enfonsament que van veure com la temporada
turística es perdia per complet. Davant la situació econòmica
actual es fa precís l’adopció de mesures urgents per palAliar
econòmicament aquests precisos danys.

Per tots aquests motius:

1. El Parlament de les Illes Balears constat que l’abandó del
buc Don Pedro es deu principalment a motius econòmics i no
exclusivament mediambientals.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el buc es
troba abandonat a uns 30 o 40 metres del límit del Parc Natural
de Ses Salines i és doncs una amenaça per a aquest parc natural.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern Balear perquè en l’àmbit de les seves respectives
competències reflotin el buc Don Pedro.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern Balear perquè en l’àmbit de les seves respectives
competències compensin econòmicament els titulars de les
concessions demanials en les àrees afectades per l’abocament de
residus procedents del buc Don Pedro, mitjançant la
compensació dels imports satisfets en la temporada 2007 en
relació amb els imports a satisfer en l’any 2009.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè compensi econòmicament les petites i mitjanes empreses
situades a les àrees afectades per l’abocament de residus
procedents del buc Don Pedro mitjançant una bonificació fiscal
en l’impost sobre societats i en l’impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè avanci a les petites i mitjanes empreses
l’import econòmic que haguessin solAlicitat en reclamació de
danys acreditats provocats per l’enfonsament del buc Don
Pedro, prèvia cessió al Govern de les Illes Balears dels drets de
crèdit dels quals siguin titulars aquestes petites i mitjanes
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empreses a fi d’exercir les accions corresponents enfront dels
responsables de l’accident.

Palma, a 27 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6735/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a aportacions
de l'administració a l'Agència catalana de notícies. (Mesa d'1
d'abril de 2009).

RGE núm. 6736/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili (I). (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6737/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili (II). (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6738/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili (III). (Mesa d'1 d'abril de
2009).

RGE núm. 6739/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili (IV). (Mesa d'1 d'abril de
2009).

RGE núm. 6740/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pacients atesos per la unitat d'hospitalització a domicili. (Mesa
d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6741/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
pacients atesos per la unitat d'hospitalització a domicili (II).
(Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6742/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
Palau de Congressos a Palma. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6743/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
partides econòmiques destinades a la construcció de palaus de
congressos. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina aportació econòmica, via subvenció o qualsevol altra,
rep de l'administració autonòmica l'Agència catalana de notícies,
recentment implantada a les Illes Balears?

Palma, a 27 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones s'han beneficiat del servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Mallorca durant l'any 2008?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones s'han beneficiat del servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa d'Eivissa durant l'any 2008?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes persones s'han beneficiat del servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Menorca durant l'any 2008?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones s'han beneficiat del servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Formentera durant l'any 2008?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de pacients atesos per la Unitat
d'Hospitalització a Domicili (UHD) de l'Hospital Can Misses al
llarg de l'any 2007? Indicau-ne les patologies.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nombre de pacients atesos per la Unitat
d'Hospitalització a Domicili (UHD) de l'Hospital Can Misses al
llarg de l'any 2008? Indicau-ne les patologies.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina partida econòmica destinarà enguany la Conselleria de
Turisme del Govern balear per al Palau de Congressos de Palma,
actualment en construcció?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines partides econòmiques destinarà enguany el Govern
de les Illes Balears per a la construcció de palaus de congressos
a les Illes Balears?

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6755/09, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez
i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a  ampliació
del servei d'UVI mòbil a l'illa d'Eivissa. (Mesa d'1 d'abril de
2009).

RGE núm. 6759/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a dependència. (Mesa d'1 d'abril de
2009).

RGE núm. 6761/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exclusió dels professionals sanitaris que no tenen la certificació
de català corresponent. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6762/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
evitar el tancament de les empreses del sector industrial en
crisi. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6763/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
d'execució de centres docents de l'any 2008. (Mesa d'1 d'abril
de 2009).

RGE núm. 6764/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur en el sector del comerç. (Mesa d'1 d'abril de 2009).
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RGE núm. 6765/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensacions per a la resta de municipis de les Illes Balears.
(Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6766/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tendència ideològica dels professionals sanitaris. (Mesa d'1
d'abril de 2009).

RGE núm. 6768/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres. (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6769/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trencament
de canonades a la Platja d'en Bossa. (Mesa d'1 d'abril de
2009).

RGE núm. 6770/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de català al sector sanitaris (I). (Mesa d'1 d'abril
de 2009).

RGE núm. 6771/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
coneixements de català al sector sanitaris (II). (Mesa d'1
d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Com té prevista la Conselleria de Salut i Consum l'ampliació
del servei del 061 a l'illa d'Eivissa durant el 2009?

Palma, a 31 de març de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin és l'estat de pagament de les ajudes econòmiques a la
família de la Llei de dependència?

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Atès que les darreres dades apunten que el 90% dels
professionals sanitaris entén el català, per quin motiu insisteix
el Govern de les Illes Balears a excloure aquells professionals
sanitaris que no tenguin la certificació corresponent?

Palma, a 31 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears
després del diàleg mantingut amb les empreses en crisi del
sector industrial, com ara CATISA, per tal d'evitar el seu
tancament?

Palma, a 31 de març de 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereixen a l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació les dades en relació amb el programa d'execució de
centres docents per a l'any 2008?

Palma, a 31 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quina opinió té la consellera de Comerç, Indústria i Energia
del Govern de les Illes Balears en relació amb les dades d'atur
pel que fa al sector del comerç?

Palma, a 31 de març de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Rebran els municipis de les Illes Balears les mateixes
compensacions que el municipi de Campos?

Palma, a 31 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que és adequat
solAlicitar la tendència ideològica dels professionals sanitaris a
una enquesta realitzada pel Govern?

Palma, a 31 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'aprovació per part del Consell de Ministres de la despesa
vinculada als convenis de carreteres a signar amb els consells
insulars?

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, hi ha alguna relació
entre el trencament de canonades a la Platja d'en Bossa i
l'execució de l'autopista?

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del nivell
de coneixement del català exigible com a requisit, als metges i
a les infermeres del sector públic sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, segons les lleis i les normes
aplicades pel govern en l'anterior legislatura i vigents a dia
d'avui?

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

La Conselleria de Salut està tramitant un decret per fixar els
nivells de coneixement en llengua catalana que s'exigiran per
ocupar llocs de feina en el sector públic sanitari de la CAIB.
Augmentarà o es reduirà el nivell de coneixement del català
exigit en l'actualitat per a metges i infermeres?

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6671/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a afirmacions de la consellera d'Interior a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de dia 11 de novembre de 2008, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa d'1 d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Manté l'Hble. Sra. Consellera d'Interior les afirmacions fetes
a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de dia 11 de novembre de
2008, on va esmentar les factures que va haver de pagar en
relació amb l'anterior legislatura com a mal exemple de gestió
dels pressuposts i de no fer una gestió eficaç i eficient i que s'ha
de tenir en compte que no s'han de malbaratar els doblers dels
ciutadans?

Palma, a 25 de març de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6680/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a consolat argentí a les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
(Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6681/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a compliment del Pla director sectorial de transports,
amb tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial
(Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6682/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a modificació del projecte ferroviari de Manacor-Artà
per tal d'eliminar els passos a nivell, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6683/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a respecte als acords municipals, amb tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa d'1 d'abril
de 2009).

RGE núm. 6684/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a rebuig al tren-tram per dins Manacor, amb
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa
d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6685/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a transport aeri, amb tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa d'1 d'abril de 2009).

RGE núm. 6686/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa d'1
d'abril de 2009).

Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Exposició de motius

El reconeixement de la diversitat permet posar fi a les
desigualtats socials i és obligació de les institucions engegar
mesures per a les persones que comparteixen un projecte
democràtic comú, en el respecte del dret i en les actuacions
jurídiques i polítiques.

Els principis per a una veritable integració de les persones
immigrades han de ser: igualtat de drets, de condicions,
d’obligacions i d’oportunitats. Per portar-ho a terme és
necessària la coordinació internacional i així assolir donar el
tracte adequat.

La desigualtat en les normes ha d’estar acompanyada per
mesures que permetin superar les posicions de desavantatge.

Balears compta amb més de 21.000 argentins en el seu
territori insular que tenen grans dificultats per fer qualsevol
tràmit relacionat amb la inscripció, la renovació, la
nacionalització de ciutadania, etc. Per acabar amb els problemes
que implica portar a terme aquests tràmits tant a nivell humà
com econòmic i que els situa en una posició discriminada pel
que fa als ciutadans d’altres comunitats espanyoles a causa del
fet que no se’ls reconeix el descompte als desplaçaments aeris
i marítims a la península i interilles, en l’anterior legislatura el
Govern de les Illes Balears va entendre la necessitat d’engegar
un consolat argentí a Balears. Per això va portar a terme les
gestions necessàries amb entrevistes amb el delegat del Govern
i va posar a la disposició del Consolat Argentí a Barcelona els
mitjans necessaris per atendre la situació insular a través de
consolats itinerants.
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A més, van tenir llocs múltiples gestions portades a terme
amb l’ambaixador argentí a Espanya, amb les autoritats
pertinents del Govern de la República Argentina i això va fer
que el treball de tots arribés a obtenir l’acceptació per a
l’obertura del consolat en qüestió, tant per part del Govern de la
República Argentina com el del Regne d’Espanya en 2007.

És necessari reprendre el tema urgentment per aconseguir
l’objectiu irrenunciable que no és altre que el Consolat
d’Argentina a Balears.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme les gestions necessàries davant els
organismes competents per a la immediata posada en
funcionament del Consolat d’Argentina a Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar la represa del consolat itinerant argentí
en les quatre illes -Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera-
amb la periodicitat que requereix la necessitat d’atendre els
ciutadans argentins residents en la nostra comunitat autònoma,
com es va fer en la legislatura anterior, atenent el fet insular i
l’elevat cost dels desplaçaments per no comptar amb els
descomptes aeris i marítims amb la península i els entre illes
mentre s’arriba a la consecució d’un consolat fix definitiu. 

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atès que la Conselleria de Mobilitat està impulsant
determinats projectes ferroviaris que contravenen el que disposa
el Pla director sectorial de transports.

Atès que el Grup Parlamentari Popular considera del tot
necessari que els projectes ferroviaris que es desenvolupin
s’ajustin a les disposicions contemplades en el Pla de transports
de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajustar els projectes ferroviaris al contingut del Pla
director sectorial de transports de les Illes Balears.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

La Conselleria de Mobilitat ha tret a informació pública un
projecte ferroviari de Manacor a Artà que implica la creació de
nous passos a nivell.

Atès el perill que suposen aquests tipus de passos a nivell
consideram del tot necessari la modificació de l’esmentat
projecte ferroviari en el sentit de suprimir els passos a nivell que
s’hi contemplen.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el projecte ferroviari de Manacor a Artà de
manera que s’impedeixi la creació de nous passos a nivell.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atès que la Conselleria de Mobilitat està impulsant projectes
ferroviaris el traçat dels quals afecta diversos ajuntaments.
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Atès que en moltes ocasions aquests projectes es
desenvolupen amb l’oposició dels ajuntaments afectats.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a respectar els acords municipals relatius als traçats
ferroviaris que afecten el seu terme municipal.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Atès que la Conselleria de Mobilitat pretén impulsar un
tramvia en el municipi de Manacor que dividirà la ciutat en dues
parts.

Atès que aquest projecte no compta amb l’acord municipal
i a més incompleix el Pla director sectorial de transports.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears rebutja el projecte de tren-
tram per a Manacor que ha presentat la Conselleria de Mobilitat
i insta aquesta conselleria a procedir a la seva retirada.

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

Properament una iniciativa pública-privada catalana
adquirirà la majoria accionarial de la companyia Spanair. Atesa
la importància que aquesta companyia aèria suposa per a les
Illes Balears.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un projecte que possibiliti que dins
l’accionariat d’Spanair tenguin participació els sectors
econòmics de les Illes Balears. 

Palma, a 25 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Els ciutadans que viuen i treballen a Menorca tenen dret a
accedir a uns serveis sanitaris adequats a les seves necessitats
que garanteixin un servei que compleixi els criteris d’equitat i
qualitat.

Actualment a Menorca no es disposa dels metges
especialitzats en Cirurgia Vascular per poder atendre amb la
prestesa i l’eficiència necessàries els pacients i garantir així una
prestació sanitària d’igualtat amb la resta de les illes de
l’arxipèlag, mentre que Mallorca i Eivissa ja compten amb
aquesta prestació des de fa anys, ja sigui amb mitjans públics
propis i privats concertats. 

Cada dia augmenta el nombre de malalts de Menorca que
s’han de desplaçar a Mallorca per tal de rebre atenció per a
intervencions quirúrgiques programades amb la desestructuració
de la dinàmica familiar que comporten els desplaçaments fora de
l’illa.

Per altra banda, l’IB-salut té la responsabilitat de garantir la
vigilància i l’atenció de la salut de tots els ciutadans i els
visitants de les Illes Balears i correspon als responsables de
l’Àrea de Salut de Menorca la gestió dels recursos humans que
treballen per a la sanitat pública a Menorca.

Finalment, reconeixem expressament la professionalitat, la
dedicació i la capacitació dels professionals sanitaris que
ofereixen els seus serveis a l’Hospital Mateu Orfila així com la
seva feina abnegada i el seu exemplar compromís amb els
malalts. 
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Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta, per tal
que sigui debatuda a la Comissió no Permanent de Salut, la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a estudiar les
mesures necessàries per a dotar les places de Cirurgia Vascular
necessàries per tal de donar aquest servei a Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears que, mentre no
sigui possible la contractació d’aquests especialistes en funció
de cada cas, sobretot en els casos d’urgència i tenint en compte
que l’Hospital Mateu Orfila no disposa de l’equipament
necessari, es valori la possibilitat de desplaçar a Menorca els
cirurgians vasculars arterials envers dels malalts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a promoure i
incentivar un pla especial de formació i estades a centres
acreditats per als cirurgians generals de l’Hospital Mateu Orfila
per tal d’aprofundir en l’estudi i el coneixement de les principals
tècniques i habilitats quirúrgiques d’aquesta matèria.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a adoptar les
mesures necessàries per garantir un transport sanitari aeri àgil,
fiable i permanent entre illes per tal de donar resposta immediata
a les necessitats de transport urgent, si així ho requereix el cas.

Palma, a 19 de març de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les preguntes RGE núm. 4977/08 i 4978/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relatives a
temporada turística a  Formentera. (BOPIB núm. 46 de 20 de
juny del 2008).

Quina és la valoració del conseller de Turisme sobre els
primers mesos de la temporada turística de 2008 a Eivissa? I
la perspectiva pels mesos que queden? I el mateix respecte de
Formentera?

Els condicionants macroeconòmics i turístics assenyalen un
any 2008 complex per al sector turístic espanyol. Les diverses
incerteses que condicionen actualment l'escenari econòmic
internacional obliguen ala màxima cautela a l'hora d'interpretar
les expectatives empresarials i fer prediccions per a la resta del
conjunt de l'any. Amb totes aquestes reserves el balanç
empresarial d'Exceltur del primer trimestre i de la Setmana
Santa de 2008 i les perspectives per al segon trimestre i el
conjunt de l'any 2008 indiquen que, pel que fa als resultats de
l'allotjament hoteler de la costa i amb la clara excepció de
Canàries -on s'ha produït un repunt-, tenint en compte que per a

la resta de destinacions és temporada baixa i molts
d'establiments estan tancats, els tres primers mesos del 2008 es
poden qualificar com a desfavorables si es compara amb el
mateix període de l'any passat.

El balanç negatiu d'aquests primers mesos s'estén tant sobre
les vendes com sobre els beneficis, segons el resultat de
l'enquesta del clima turístic empresarial de l'associació
empresarial. En aquest sentit, malgrat que no és el trimestre més
rellevant, el balanç general per al total d'allotjaments de
vacances de costa espanyols el primer trimestre del 2008 ve
marcat per una caiguda lleu dels nivells de vendes que, en un
marc de manteniment de tarifes i d'un intens creixement dels
costs.

Al progressiu empitjorament del clima econòmic
internacional i nacional, amb els possibles efectes sobre les
decisions de despesa turística, s'ha unit la Setmana Santa amb
unes condicions meteorològiques desfavorables que han
caracteritzat el mes de març i, per tant, el desplaçaments dels
turistes per gaudir de sol i platja no s'ha vist incentivat. En
síntesi, es concreta un balanç negatiu de la setmana de Pasqua.

Segons les dades turístiques de l'Institut Nacional
d'Estadística l'inici de la temporada ha estat fluix a les Pitiüses.
L'ocupació mitjana de les places ha estat uns 3 punts per sota del
2007 i l'estada mitjana dels turistes també ha minvat. Ara bé, en
xifres totals els hotels de les Illes Balears a l'inici de la
temporada (mes de maig) han incrementat les pernoctacions en
un 5,5% respecte del mateix mes del'any passat. A més, els
preus també han crescut un 3,2% respecte del 2007 i el grau
d'ocupació mitjà ha estat del 60,8% -el major del país- quan
l'any passat va ser del 57,8%.

Pel que fa a les perspectives per als mesos que queden
sembla que s'accentua la incertesa atès que els escenaris
econòmics són ombrívols i es pot preveure que acabin afectant
la despesa turística. En aquest sentit podem tractar d'establir
paralAlelismes en el comportament del consumidor nord-americà
davant la crisi que afecta els Estats Units: sobre la base dels
estudis i les enquestes de TIA&Ypartnership (Travel Industry of
America), davant del menor dinamisme del consum de les
famílies es constata que actualment els americans:
• Assignen menys pressupost a cada viatge turístic, però fins

al moment no redueixen el nombre de viatges.
• Planifiquen viatges cada vegada més curts i a destinacions

més pròximes.
• Tendiran a contractar mitjans de transport i tipologies

d'allotjament més barates i la despesa en oci a les
destinacions serà inferior.

• Per als pròxims mesos faran transformacions en els seus
viatges, però no es preveuen cancelAlacions.
Tot i que hem de ser cautelosos amb les extrapolacions i, per

tant, sempre que el comportament de les famílies europees
davant la crisi sigui similar sembla que per les nostres
característiques de destinació madura, segura i pròxima aquesta
tendència ens podria afavorir.

Palma, 25 de febrer del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 8583/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a millores als
torrents d'Eivissa. (BOPIB núm. 55 de 10 d'octubre del 2008).

Dels 10 milions d'euros que aporta el Ministeri de Medi
Ambient per a la millora dels torrents a Balears, quina part es
destinarà a Eivissa i per a quines concretes obres i actuacions?

El Ministeri de Medi Ambient per a la millora dels torrents
a Balears va destinar a Eivissa  la quantitat de 168.459,83 euros.

Palma, 18 de març del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 9429/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
neteja de torrents a Menorca. (BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre
del 2008).

Quina quantitat s'ha destinat per a la neteja de torrents a
Menorca? Indicau a quina obra específica s'ha utilitzat.

Durant l'any 2008 s'ha destinat a la neteja dels torrents de
Menorca una quantitat de 96.161,94 euros, pressupost que
correspon al contracte de "Conservació de la xarxa hidrològica
de Menorca. Sector 6", contracte de duració de quatre anys
(2006-2009) i de pressupost total 384.647,76 euros. Amb càrrec
a aquesta partida s'han executat les següents actuacions: a
Ferreries s'ha actuat en el torrent de Son Granot, a Es Mercadal
en el torrent d'Es Mercadal i a Alaior en el torrent d'Es Barranc
des Rellotget en els Plans d'Alaior. Aquestes actuacions es
complementaran a final d'any amb un augment pressupostari de
90.000 euros del contracte de "Conservació de la xarxa
hidrològica de Menorca. Sector 6".

D'altra banda s'han fet les següents actuacions a Menorca:
• "Muros de contención en el parking municipal de Es

Mercadal. T.M. Es Mercadal" amb un pressupost de 59.598
euros.

• "Obra de paso en el torrente Den Rellotget. T.M. Alaior"
amb un pressupost de 59.550 euros.

Palma, 23 de febrer del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 37/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a dessaladora de
Ciutadella. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener del 2009).

Quin és segons el Govern el calendari previst per a
l'entrada en funcionament de la planta dessaladora de
Ciutadella de Menorca?

El Ministeri de Medi Ambient, promotor de les obres
incloses en la concessió del projecte, construcció i explotació de
la instalAlació de la dessaladora d'aigua marina de Ciutadella, va
concedir el 23 de desembre del 2008 una pròrroga en el termini
d'execució de les obres. El termini vigent de finalització és el 31
de desembre del 2010.

Palma, 4 de febrer del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1145/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener del
2009).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració, o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions a Formentera durant l'any 2009?

Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears

1. Centre d'estudis de l'esplai:
• Primera edició del premi de recerca per a la Pau a les

Illes Balears, dirigit als alumnes de batxillerat de les
Balears, inclòs Formentera.

• Metges del Món: FotogrÀfrica, exposicions i tallers
sobre la dona i salut a l'Àfrica.

2. Exposició de Regions del Món. 
L'exposició s'haurà d'exhibir a totes les Illes Balears.

Aquesta fa referència a l'Orient Mitjà (en concret els països de
Síria, Jordània, Líban i Israel). També es durà a terme per tots
els municipis i Illes de més de 20.000 habitants.
3. Exposició UNRWA. 

El projecte de sensibilització "La UNRWA: 60 años con los
refugiados de Palestina". El comitè espanyol de la UNRWA per
la mobilització de la societat civil de les Illes Balears va
començar el passat dia 22 de desembre  de 2008 i tindrà una
durada e 12 mesos. L'objectiu d'aquest projecte consisteix a
sensibilitzar a la societat civil de les Illes Balears amb la realitat
dels refugiats de Palestina i el treball de la UNRWA (Agència
de les Nacions Unides per als refugiats palestins), agència de
l'ONU creada per aquesta problemàtica. Aquest projecte es durà
a terme a totes les Illes Balears.
4. Còmic Passafronteres.

Es distribuirà a Formentera mitjançant la Conselleria de
Joventut.
5. Cicle de cinema.

Com cada any el cicle de cinema arribarà l'illa de
Formentera passat l'estiu. A més d'aquestes accions programades
es realitzaran totes les activitats subvencionades per l'ACIB en
la convocatòria de sensibilització. Esperam que hi hagi un
increment de les mateixes, atès que aquest any en el barem de
puntuació es donen punts per realitzar activitats a Formentera.
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Institut Balear de la dona
L'Institut Balear de la Dona continuarà durant l'any 2009

amb els següents projectes i activitats:
1. Campanya "Mateixos drets. Mateixes obligacions".
2. Aplicació del conveni següent a Formentera.

Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i
l'empresa "Centros Eroski Baleares" per al desenvolupament
d'un programa de suport a dones víctimes de violència masclista.
• Objecte: regular el marc de colAlaboració entre l'IBD amb

l'empresa Eroski per a la realització a les Illes Balears d'un
programa de suport social i laboral adreçat a dones que hagin
estat víctimes de violència masclista.

• Finalitat: les actuacions que s'emparen en aquest conveni
tenen com a finalitat principal establir una via concreta
d'integració econòmica i labora de dones víctimes de
violència masclista i facilitar, si s'escau, oportunitats de
feina.

3. Aplicació del conveni següent a Formentera.
Conveni de colAlaboració entre l'Institut Balear de la Dona i

el Consell Insular d'Eivissa per a la gestió i funcionalitat
operativa de l'oficina d'informació, assessorament i tractament
psicosocial de la dona i de les llars d'acollida.

Direcció General d'Immigració
Conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Afers

Socials, Promoció i Immigració i el Consell Insular de
Formentera per desenvolupar actuacions d'acolliment i
integració de persones immigrades a l'illa de Formentera l'any
2009. Per valor de 50.000,00euros.

Direcció General de Menors i Família
1. Creació d'una unitat de valoració per a menors víctimes
d'abusos sexuals i maltractes. En aquest moment s'està redactant
el conveni juntament amb el Consell Insular de Formentera.
2. S'ha iniciat el funcionament d'una unitat del programa
ALTER per a joves en risc d'exclusió social i escolar. En
aquesta iniciativa hi participa l'IES de Formentera i el Consell
Insular.

Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials d'Eivissa
i Formentera

Es finançarà durant els anys 2009-2010-2011el Centre
d'Estades Diürnes de caràcter polivalent.

Palma, 20 de març del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
F)

A les preguntes RGE núm. 2555/09 i 2556/09, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a
contracte amb BITEL pel manteniment d'aplicacions
informàtiques. (BOPIB núm. 71 de 13 de febrer del 2009).

Quina diferència de preu hi ha entre el servei establert amb
aquesta empresa pública i els pressuposts que pugui tenir la
conselleria d'altres serveis d'empreses privades? Quins
avantatges obté la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració pel fet de portar a terme la contractació del
manteniment de ls aplicacions informàtiques amb BITEL a
diferència de treure un concurs públic per a aquestes
qüestions?

Les aplicacions informàtiques objecte del servei de
manteniment que presta l'empresa púbica BITEL són:
• Manteniment dels sistema de Registre de Parelles Estables

(Direcció General de Menors i Família).
• Manteniment del sistema de Registre d'Entitats Socials

(Direcció General de Planificació i Formació de Serveis
Socials).

• Manteniment del sistema d'informació en matèria de
cooperació al desenvolupament (Direcció General de
Cooperació al Desenvolupament).
El preu del servei pel manteniment d'aquestes aplicacions

informàtiques és el que ofereix l'empresa pública BITEL que és
qui ha desenvolupat i implantat aquestes aplicacions
informàtiques i qui porta a terme el manteniment correctiu i
perfectiu, el que es considera més convenient per raons
tècniques. Per altra banda el procediment administratiu per
encomanar les prestacions objecte del contracte a una empresa
pública és més senzill i ràpid que el procediment de contractació
d'una empresa privada d'acord amb la Llei de Contractes del
Sector Públic.

Palma, 9 de març del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 3765/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a infraestructures
al municipi de Manacor. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del
2009).

Quin és el pla d'actuació per a aquesta legislatura que es té
previst pel que fa a infraestructures al municipi de Manacor?

La prolongació del tren Manacor-Artà.

Palma, 19 de març del 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 3766/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a repartiment
d'alumnes estrangers a les diferents escoles. (BOPIB núm. 73
de 27 de febrer del 2009).

S'han adoptat mesures per tal de fer equitatiu el repartiment
d'alumnes estrangers a les diferents escoles? Quines?

La comunitat autònoma de les Illes Balears ocupa el primer
lloc percentual d'alumnat estranger dins els nivells educatius no
universitaris. En aquests moments d'un total de 147.653 alumnes
de 3 a 18 anys 23.820 són de nacionalitat estrangera, la qual
cosa significa que el 16,13% són alumnes estrangers, procedents
de 123 nacionalitats. Aquest percentatge respon a una evolució
constant al llarg dels cinc darrers cursos escolars:



2466 BOPIB núm. 78 - 3 d'abril de 2009

Curs 2004-2005: 11,41% alumnat estranger
Curs 2005-2006: 12,82% alumnat estranger
Curs 2006-2007: 13,82% alumnat estranger
Curs 2007-2008: 14,75% alumnat estranger
Curs 2008-2009: 16,13% alumnat estranger (encara

no tancat)
Una gran part d'aquest alumnat estranger prové directament

dels seus països d'origen i s'incorpora al nostre sistema educatiu
amb posterioritat al primer cicle de primària i, per tant, una
vegada assolit per l'alumnat el procés de lecto-escriptura per la
qual cosa s'anomena alumnat d'incorporació tardana; en altres
casos aquest alumnat s'incorpora al sistema educatiu dins
l'educació infantil i, per tant, la seva integració escolar resulta
m's fàcil; per últim tenim l'alumnat que s'incorpora a l'etapa
d'ESO que, en general, necessita un major grau de suport per
integrar-se als centres educatius de les Illes.

Al conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol,
i també a les Illes Balears, hi ha una descompensació evident
entre la triple xarxa de centres educatius: públic, concertat i
privat pel que fa a la presència de l'alumnat estranger.
Evidentment, a un menor percentatge d'alumnat estranger als
centres educatius més fàcil resulta la seva integració per la qual
cosa la Conselleria d'Educació du endavant tota una sèrie
d'estratègies de distribució d'aquest alumnat que anomenen de
NESE (Necessitat Especial de Suport Educatiu) per afavorir la
distribució, més o manco equilibrada, entre els centres educatius
de les Illes sostinguts amb fons públic.

A) Normatives:
Decret 37/2008 que regula el procés d'admissió i

matriculació d'alumnes als centres educatius de les Illes Balears
sostinguts amb fons públics.

Ordre de 9 de març de 2009 (BOIB 17-3-2009) que regula el
procés d'escolarització per al curs 2009-2010. Dins aquesta
normativa figura el compromís de redistribuir l'alumnat
estranger dins la xarxa de centres sostinguts amb fons públic.

Tant el decret com l'ordre especifiquen la reserva per cada
grup classe de 3 places per a alumnat de NESE (2 per alumnat
de n.e.e. i una per NESE, que també pot optar a les places
anteriors en cas de no haver-hi alumnat diagnosticat com a
n.e.e.). Especialment dins el procés d'adscripció que regula
l'ordre les comissions d'escolarització tenen encomanada la tasca
de contribuir a aquest mecanisme de distribució. Com indica el
decret i l'ordre d'escolarització fer tot el possible per a no enviar
alumnat estranger a aquells centres educatius de les Illes que
superen el 30% d'alumnat de NESE. Això no sempre és possible
ja que es donen situacions que recomanen que es matriculin
alumnes estrangers a aquests centres com: el fet de tenir
germans dins, problemes de desplaçaments de les famílies o
tenir unes ràtios d'alumnat per grup significativament baixes en
un context general de certa saturació. en tot cas les Oficines
d'Escolarització tenen instruccions de realitzar un informe
justificatiu d'aquests casos. Si s'agafen els 15 primers centres
amb major percentatge d'alumnat estranger de les Illes només 4
han rebut alumnat estranger des del dia 1 de novembre de 2008
i fins avui; si d'aquest seleccionen els 8 primers només 2 han
rebut alumnat estranger i si la selecció és dels 4 primers no han
rebut cap alumne estranger.

B) Redistributives a través de les oficines d'escolarització:
Dins el procés d'admissió d'alumnes són bàsicament les

famílies qui trien de manera voluntària els centres que volen per
als seus fills, com a dret constitucional, i al marge d'actuació des
de l'administració educativa és reduït. Dins el procés

extraordinari d'escolarització que va del '1 de novembre del
2008 fins a febrer del 2009 la xarxa d'oficines d'escolarització
tenen encomanades una sèrie de tasques pel que fa a l'adscripció
de l'alumnat estranger que arriba a les Illes Balears: una mitjana
de 120 a 140 alumnes per setmana, la pràctica totalitat de
nacionalitat estrangera.
1. Als centres amb un major percentatge d'alumnat NESE,

l'administració educativa els dota de professorat i recursos
complementaris per ajudar a la seva tasca. Si la ràtio de
professorat per grup habitual és d'1,55 als centres que
superen el 30% d'alumnat nouvingut aquesta dotació es troba
entre l'1,8 i 2 professors/grup.

2. La redistribució entre els centres de titularitat pública i
concertada es treballa d'una manera decidida dins les
dificultats que ens trobem dia a dia.
Dels 1287 alumnes sense centre d'origen i, per tant,

procedent del'exterior de les Illes (majoritàriament
estrangers)s'han adscrits a centres públics el 70% i a centres
concertats el 30%.

C) De regulació general del sistema a través de la Direcció
General de Planificació i Centres i amb l'ajut de la resta de
direccions generals.

A partir del present curs la Conselleria d'Educació ha decidit
incrementar en 17 la dotació de professorat de suport als centres
concertat perquè aquests es trobin en igualtat de condicions que
els públics en el moment de rebre alumnat de NESE i, per tant,
amb recursos per atendre a la diversitat.

A través de la mesa de la concertada també s'insisteix en la
necessitat del compliment de la llei pel que fa a les taxes
voluntàries i al compromís social d'oferir una educació gratuïta
i en igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.

Palma, 19 de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 3767/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a pressupost 2009
per al manteniment d'escoles de música. (BOPIB núm. 73 de 27
de febrer del 2009).

Quin pressupost destina la Conselleria d'Educació i Cultura
l'any 2009 a ajuts a les entitats locals per a la gestió i
manteniment de les escoles de música que imparteixen estudis
reglats?

La Conselleria d'Educació i Cultura, al seu pressupost de
l'exercici del 2009, destina 232.000,00 euros a ajudes a escoles
municipals de música i dansa reconegudes.

Palma, 20 de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 3768/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a subvencions per
promoure la nostra llengua i cultura. (BOPIB núm. 73 de 27 de
febrer del 2009).

L'Ajuntament de Manacor, a través de l'Escola de
Mallorquí, promou la nostra cultura i la nostra llengua. Aquest
curs són més de 500 les persones que se'n beneficien. Té pensat
crear alguna línia de subvencions per a aquests tipus de
projectes?

Es continuarà amb la mateixa línia de subvencions d'ajuts
per a actuacions de dinamització lingüística, integració de
nouvinguts i mediació que creàrem el 2008. L'objecte general
dels ajuts serà finançar les activitats i les accions organitzades
i desenvolupades entre l'1 de novembre del 2008 i el 31
d'octubre del 2009 inclusivament per empreses, associacions i
entitats sense ànim de lucre i ajuntaments que contribueixin a la
difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre
la població autòctona i nouvinguda tant pel que fa a la població
general de les Illes Balears com a formadors, mediadors i
monitors a través d'alguna d'aquestes accions: 

• Accions de dinamització lingüística.
• Activitats de mediació cultural i lingüística.
• Accions de sensibilització i conscienciació lingüístiques.

Les despeses subvencionables per a aquests ajuts
activitats de i en català que contribueixen a la difusió i la
promoció de l'ús social de la llengua catalana poden ser:
• Despeses derivades de l'edició de materials en qualsevol

format.
• Despeses derivades de cursos, seminaris, conferències,

jornades, tallers o d'altres iniciatives de caire pedagògic
o divulgatiu.

• Despeses derivades de campanyes publicitàries o de
difusió social de la llengua catalana i de conscienciació
lingüística.

• Despeses generals per a l'organització i el
desenvolupament d'esdeveniments socials i culturals.

• Despeses generades per a l'organització i el
desenvolupament d'iniciatives i activitats audiovisuals.

Es destinarà a aquests ajuts un import total de 500.000 euros.

Palma, 20 de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 3769/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a manteniment de
les escoletes de 0-3 anys. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del
2009).

La conselleria colAlaborarà amb els ajuntaments en el
manteniment de les places públiques de les escoletes 0-3 anys
amb 4.000 euros per grup anuals. Creu que aquesta aportació
és justa quan el manteniment d'una sola plaça suposa uns 3.900
euros anuals? Pensen augmentar aquesta aportació? Quant?

La Conselleria d'Educació ha passat d'una colAlaboració, amb
els ajuntaments amb escoletes, ocasional, imprevisible i gens
equitativa a una colAlaboració estable, ordenada, equitativa i
normatitzada per un Decret (131/2008). La Conselleria
d'Educació ha passat d'una aportació als municipis amb
escoletes de 110.000,00 euros anuals (any 2007) mal repartits a
una aportació de quasi 5.000.000,00 distribuïts equitativament.

Palma, 20de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
L)

A les preguntes RGE núm. 3771/09 a 3776/09, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relatives a
actuacions amb relació a la dependència, prestacions amb
relació a la dependència, procediment seguit en el PIA,
prioritat dels PIA, prestacions sense especificar i mesures per
evitar greuges comparatius amb relació a diverses prestacions.
(BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quantes solAlicituds de reconeixement del grau de
dependència hi ha enregistrades a les Illes Balears? Quantes
valoracions s'han realitzat? Quantes PIA s'han realitzat?

A data 1 de març de 2009, les dades solAlicitades són les
següents: 

SolAlicituds: 16.997
Valoracions fetes: 14.309
Beneficiaris amb dret a prestació reconeguts: 10.400
PIAS fiscalitzats: 4.881
PIAS realitzats: 5.884
Resolucions finals de cas: 6.974

Per què no s'ofereixen com a prestacions: teleassistència,
ajuda a domicili, prestació econòmica vinculada al servei i
prestació econòmica per assistència personal si la llei preveu
que els casos de grau III i grau I poden ser beneficiaris
d'aquestes prestacions?

Les prestacions de teleassistència i ajuda a domicili sols
s'ofereixen com a prestació vinculada, per tant, qualsevol
beneficiari pot optar a un PIA que incorpori aquestes
prestacions, sempre i quan sia amb una empresa que estigui
autoritzada per a la prestació d'aquests serveis. Les prestacions
econòmiques vinculades i d'assistent personal s'ofereixen amb
tota normalitat.

Quan es fa el PIA i es demana la conformitat al beneficiari
se li presenta el catàleg de serveis als quals pot optar o només
aquells que el Govern està en disposició d'oferir (centre de dia,
residència, prestació econòmica per a familiar cuidador)?

Quan es negocia un PIA amb els beneficiaris s'ofereixen les
prestacions més adients a la seva situació, informant de totes a
les que tenen dret.
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Hi ha persones amb el reconeixement del grau de
dependència (grau III i grau II, nivell 2) ocupant places de
residència i centres de dia privats que estan esperant el seu
PIA des de fa 6 mesos o més. Per què no es prioritza el seu PIA
i se'ls hi dona una prestació econòmica vinculada al servei?

La negociació d'un PIA implica conformitat de les dues
parts: el treballador social i el beneficiari. Els casos que estan a
places privades poden optar per a la prestació vinculada a servei
o per una plaça pública. La prioritat dels casos ve en funció de
la data de solAlicitud de l'expedient, reconeixent-se la data
d'efecte del dret des de la data de solAlicitud.

A data d'abril de 2008, 3.780 beneficiaris rebien a les Illes
Balears "Prestació sense especificar". Quantes persones reben
aquesta prestació a dia d'avui?

A data 1 de març 7.016 casos.

Des de fa sis mesos hi ha beneficiaris que reben prestació
per familiar, cuidador o prestació sense especificar que, a més,
ocupen places a centres de dia municipals (servei públic) amb
el greuge comparatiu que això suposa per a la resta d'usuaris
d'aquest servei. Pensen prendre alguna mesura?

Les persones que tenen reconegut el dret subjectiu a
prestació de dependència poden rebre, a més, serveis socials per
part dels serveis socials del seu ajuntament que serien objecte
del catàleg, com pot ser de centre de dia. Amb l'objecte
d'incorporar racionalitat al sistema de serveis socials la
Conselleria d'Afers Socials pensa fer convenis de places de
centre de dia amb els ajuntaments de les Illes que vulguin.
Aquests convenis incorporaran major racionalitat, millor atenció
a les persones dependents a prop del seu domicili i un millor
finançament per als ajuntaments que presten aquests serveis.

Palma, 20 de març del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
M)

A les preguntes RGE núm. 3777/09 a 3782/09, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relatives a
compliment dels terminis amb relació a dependència, places
buides a la residència de Manacor, recursos per als
discapacitats físics, ajudes per dur a terme accions
relacionades amb immigració, campanyes de conscienciació
vers la immigració i la pobresa i aportacions per aplicar la
Llei de dependència. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del
2009).

Vist l'incompliment dels terminis marcats per la resolució
de la consellera de 8 de novembre del 2007 (BOIB 15-11-08),
segons la qual la resolució del grau de dependència s'ha de fer
en un termini màxim de 3 mesos des de la solAlicitud i en alguns
casos passen fins a 6 mesos, i que tampoc no es respecten els
terminis per als PIAS ja que des que es fa la resolució amb el
reconeixement de grau el decret marca un termini de 3 mesos
i en molts de casos se superen els 6 mesos. Es té previst
prendre alguna mesura per millorar aquesta situació?

Les mesures ja s'han pres. A juliol del 2007 hi havia 3
persones per desenvolupar la llei, actualment n'hi ha més de 150
entre treballadors/es socials, psicòlegs/es, infermers/es i
auxiliars administratius. Des d'agost del 2007 s'han realitzat una
mitjana de 800 valoracions mensuals. S'han realitzat més de 12
cursos d'acreditació per als professionals perquè puguin
desenvolupar la seva feina en el sector de la dependència. S'ha
creat l'òrgan de valoració. S'ha fet un pla d'inversió de
construcció de centres de dia. s'han posat en funcionament més
de 700 places residencials. Aquesta llei, com totes les lleis que
generen drets, precisa d'un temps per poder crear estructures
estables i eficients.

A la residència de Manacor fa mesos que hi ha places
concertades que estan buides mentre hi ha persones amb el
grau de dependència III i II que estan ocupant una plaça
privada i que no tenen recursos per seguir fer front a aquesta
despesa. A què es deu aquesta situació?

A la residència de Manacor tenim les 72 places concertades
assignades a persones dependents. El procés d'accés a les
residències suposa a una persona major haver de tancar ca seva,
desfer-se de tot allò que ha anat acumulant al llarg d'una
vida...suposa la necessitat d'un temps en el qual en moments
puntuals pot haver-hi una plaça assignada i l'usuari haver
demanat un temps d'incorporació. D'altra banda, al marge de les
72 places públiques de la residència, qualsevol persona pot
accedir com a centre privat i si fos valorat com a dependent
pactar el Pla individual d'atenció la prestació econòmica
vinculada al servei.

Amb quins recursos es compta per als discapacitats físics
que tenen reconegut el grau de dependència? Tenen prevista la
construcció d'algun centre de dia per a aquest perfil?

A la nostra comunitat autònoma comptam amb els següents
recursos per a persones amb discapacitat física: 

• Residència Son Güells
• Centre de dia Son Güells
• Ajudes econòmiques familiars
• Ajuda per a assistent personal 
•
El mes de juliol es posarà en funcionament el centre Joan

Crespí on hi ha la previsió d'un centre de dia per a persones amb
discapacitat física.

Quin pressupost destina la conselleria a ajuts per a entitats
locals per dur a terme accions relacionades amb la
immigració?

La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
compta amb els següents recursos econòmics per dur a terme
accions relacionades amb la immigració amb les entitats locals:

• Conveni Palma: 510.000,00 euros.
• Conveni Eivissa: 310.000,00 euros.
• Conveni Menorca: 310.000,00 euros.
• Conveni Formentera: 50.000,00 euros.
• Convocatòria Entitats Locals: 1.000.000,00 euros.

Quin pressupost destina la conselleria a campanyes de
conscienciació vers la immigració? I a les campanyes de
conscienciació de la pobresa al món?
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Des de la Direcció General d'Immigració i amb pressuposts
de la Secretaria General de la consellera es destinen 380.000,00
euros per a campanyes de conscienciació vers la immigració.
Aquests pressuposts van destinats a: 

• Elaboració de cartells
• Díptics
• Anuncis
• Activitats per a la convivència i la ciutadania
• Material escolar 
• Edició de llibres
Des de la Direcció General de Cooperació, a través del 0,7%,

hi ha una partida de 600.000,00 euros per a sensibilització vers
la cooperació destinats a: 

• Sensibilitzar amb relació a les desigualtats socials entre
països

• Donar a conèixer el que fan les ONG de les Illes en els
països en vies de desenvolupament

• La importància de la cooperació
• Promoure la implicació de la ciutadania vers la

cooperació

Quina és l'aportació de la comunitat autònoma per a
l'aplicació de la Llei de dependència durant 'any 2009? I de
l'Administració General de l'Estat?

Els pressuposts aprovats pel Parlament de les Illes Balears,
per a l'any 2009, especifiquen un crèdit inicial de
60.692.335,00euros en concepte de dependència i el cataloga
com a crèdit ampliable, cosa que permetrà gaudir dels
pressuposts necessaris per fer front a les situacions de necessitat.
L'aportació de l'AGE per al 2009 està prevista al pressupost en
14.062.201,00 euros.

Palma, 13 de març del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 3867/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vacuna
VPH. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quins han estat els motius de la retirada de 390 dosis de la
vacuna contra el virus del papilAloma humà (VPH) ordenada
pel Ministeri de Sanitat?

El Ministeri de Sanitat i consum, d'acord amb les comunitats
autònomes, va ordenar, el 9 de febrer, la suspensió de
l'administració, distribució i dispensació del lot NH52670 de la
vacuna davant el virus del papilAloma humà de la marca
Gardasil. Aquesta mesura es va adoptar per precaució després de
la comunicació en la comunitat autònoma valenciana de dos
casos d'adolescents que van experimentar crisis convulsives
severes immediatament després de l'administració de la segona
dosi de l'esmentada vacuna.

En la nostra comunitat de forma immediata, i seguint les
directrius de l'alerta llançada per l'Agència Espanyola del
Medicament i Productes Sanitaris, es va procedir a l'execució
d'aquesta alerta respecte de les vacunes del lot i la marca
esmentada a la xarxa de distribució comercial, tota vegada que
en la nostra comunitat el programa de vacuna contra el VPH
s'està realitzant amb l'altra marca comercial existent al mercat,
Cervarix.

Per l'anteriorment exposat és precís assenyalar que en la
nostra comunitat cap nena vacunada dins del programa oficial de
la Conselleria de Salut i Consum no ha rebut cap dosi de la
vacuna objecte de l'alerta.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
ha realitzat des de llavors una revisió exhaustiva de tota la
informació disponible amb relació a la qualitat i la seguretat de
les vacunes davant el virus del papilAloma humà.

Palma, 23 de març del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 3868/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vacuna VPH
II. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quin seguiment fa la conselleria de totes les nines
vacunades contra el virus del papilAloma humà (VPH) a les
Illes Balears?

El programa de vacunacions de la comunitat autònoma de les
Illes Balears es realitza des de la Conselleria de Salut i consum.
Aquest programa, entre altres instruments de gestió, disposa
d'un fitxer denominat fitxer de Vacunacions creat mitjançant
ordre de la Conselleria de Salut i consum (BOIB núm. 68 de 8
de maig del 2007) de creació i supressió de fitxers que contenen
dades de caràcter personal.

Mitjançant la mateixa ordre es crea el fitxer de Reaccions
Adverses a Medicaments la finalitat del qual i ús previst és el
control de les reaccions adverses als medicaments que es
produeixen en l'àmbit de les Illes Balears.

Aquests fitxers es creen, entre d'altres, partint de la
disposició addicional segona de la Llei Orgànica 5/1992, de 29
d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de dades de
caràcter personal.

Totes les nenes de la nostra comunitat vacunades contra el
virus del VPH dins del programa de la Conselleria de Salut i
Consum, des de l'any passat, estan registrades al fitxer de
vacunacions, la qual cosa permet disposar d'un instrument
necessari i imprescindible per poder avaluar amb eficàcia
qualsevol programa poblacional de salut pública inclòs, sens
dubte, el de vacunacions.

Palma, 23 de març del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 3924/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a pacients
atesos d'ençà de l'entrada en funcionament del protocol signat
en atenció domiciliària. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del
2009).
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Quants de pacients han estat atesos d'ençà que es posà en
funcionament el protocol de cooperació entre la Gerència
d'Atenció Primària en atenció a domicili juntament amb
l'ESAD per a l'atenció dels pacients de Son Llàtzer que
s'esmenta a la resposta a la pregunta escrita RGE núm.
12807/08?

Des d'octubre del 2008 a gener del 2009 els centres de salut
del Sector Migjorn han realitzat 22.343 atencions a domicilis
entre els metges i les infermeres. A més, l'Equip de Suport
d'Atenció Domiciliària ha realitzat en el mateix període 384
atencions a domicili.

Palma, 23 de març del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 3932/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, relativa a solars
cedits per l'Ajuntament d'Eivissa per a la construcció de
centres educatius. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quants solars ha cedit l'Ajuntament d'Eivissa, durant l'any
2008, per a la construcció de centres educatius?

Les actuacions previstes en el Pla d'Infraestructures 2008-
2009 relacionades en la creació de nous centres educatius, així
com ampliacions i reformes als colAlegis públics i instituts de
secundària de l'illa d'Eivissa té un cost de 32.651.069,73 euros.

Concretament al llarg del 2008, al municipi d'Eivissa, s'han
dut endavant les obres del Conservatori de Música i Dansa i
s'han planificat el nou CP Sa Bodega (6+12) i l'ampliació a 6+12
del CP Poeta Villangómez, obres que en  un breu  període de
temps s'iniciaran. Per aquest motiu l'Ajuntament d'Eivissa ha
cedit dos solars a la Conselleria d'Educació i Cultura durant
l'any 2008.

Palma, 20de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 3933/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, relativa a solars
prevists per cedir durant el 2009 per part de l'Ajuntament
d'Eivissa per a la construcció de centres educatius. (BOPIB
núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quants solars té previst cedir, durant el 2009, l'Ajuntament
d'Eivissa per a la construcció de centres educatius?

Les actuacions previstes en el Pla d'Infraestructures 2008-
2009 relacionades en la creació de nous centres educatius, així
com ampliacions i reformes als colAlegis públics i instituts de
secundària de l'illa d'Eivissa té un cost de 32.651.069,73 euros.

Per al 2009, al municipi d'Eivissa, es preveu el nou CP Es
Pratet (6+12), ampliació a 6+12 del CP Can Cantó i les reformes
de les instalAlacions de l'IES Blanca Dona i de l'IES Isidor
Macabich.

Per a la construcció del nou CP Es Pratet l'Ajuntament de
Vila oferirà un solar d'uns 9.000 m2, però que en aquests
moments s'està a l'espera de l'aprovació del planejament general.

Palma, 20de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 3934/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, relativa a
adaptació de les guarderies d'Eivissa al decret. (BOPIB núm.
73 de 27 de febrer del 2009).

Quantes guarderies de l'illa d'Eivissa podran adaptar-se al
decret sobre guarderies?

En aquests moments hi ha 27 centres de 0-3 anys de l'illa
d'Eivissa que tenen o estan tramitant l'autorització com a centres
educatius. Cap d'elles té dificultats insalvables per aconseguir-la.
Molts dels centres resolen temes de titulacions de personal que
la pròpia conselleria ajuda a resoldre.

Palma, 20de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 3935/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a situació del
centre Joan Crespí. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer del 2009).

Quina és la situació actual del centre sociosanitari Joan
Crespí?

Des de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració s'han fet les gestions corresponents a la recepció de
l'obra, el 17 de desembre del 2007, i a la tramitació de la
llicència d'activitats, que fou concedida el 25 de setembre del
2008. A més al llarg del 2008, mentre es resolien els tràmits
administratius corresponents, es va definir el projecte de Centre
Interinsular per a l'atenció a les persones amb grans discapacitats
físiques.

L'objecte del contracte és la gestió integral i l'administració
del centre sociosanitari especialitzat Joan Crespí, del Govern de
les Illes Balears, per a l'atenció de persones amb gran
discapacitat física (lesionats medulAlars greus, poliomelitis,
trauma cranioencefàlic, trastorn neuromuscular, dany cerebral
adquirit i malalties neurodegeneratives), que compta amb els
següents serveis i programes:

• Centre d'estades diürnes, 30 places.
• Residència d'estades temporals de respir, 8 places.
• Servei de promoció de l'autonomia personal i suport a la

vida independent.
• Servei de rehabilitació i atenció sanitària especialitzada

(fisioteràpia).
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El cost per a aquest servei i per a tot el període (2008-2013)
era de 7.372.584,48 euros.

A més, es va considerar idoni l'ús del centre com a espai de
gestió de la dependència i la discapacitat, ubicant a la segona
planta l'atenció al públic d'un EVO, del Centre Base.

A partir d'aquest moment es tramità el corresponent
expedient de contractació de servei públic, que es publicà al
BOIB de dia 17 de octubre del 2008 i que obria un període de 21
dies per a la presentació de projectes. Al concurs es presentaren
tres empreses, cap de les quals va acreditar la solvència
econòmica per fer front a la realització del projecte, per la qual
cosa a la mesa de contractació de dia 18 de novembre del 2008
es va deixar deserta l'adjudicació.

Al llarg dels mesos de gener, febrer i març del 2009 s'ha
procedit a re formular el projecte per tal de facilitar la seva
posada en funcionament.  Des de la conselleria es considera
necessari replantejar el servei de respir, que suposa un augment
considerable del cost del servei, al temps que es pot cobrir
aquesta necessitat des d'altres centres residencials ubicats a la
ciutat de Palma. Amb aquesta modificació es tramitarà el
corresponent expedient de contractació que previsiblement
tindrà un cost inferior. Es preveu que el centre pugui iniciar el
seu funcionament el mes de juliol del 2009, sempre que es pugui
adjudicar en la resolució d'aquest contracte

Palma, 25de març del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6672/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre el grau de compliment dels pressuposts
de les direccions generals de Promoció Industrial i d'Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6673/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de
Comerç, Indústria i Energia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de

Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia,
per tal d'informar sobre el nou recinte firal de Mallorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 6674/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre els costos dels estudis de la Conselleria
d'Interior.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 6675/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la Cambra, admet a tràmit  l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre el cessament de la directora general
d'Emergències.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

2437/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6238/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença esmentada, de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre el retard de les obres del passeig de vianants de
Portocolom (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 5834/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6668/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la interpelAlació esmentada, relativa a tarifes aplicades per les
companyies elèctriques (BOPIB núm. 76, de 20 de març
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 6172/09, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de convocatòria de la Junta de
Portaveus per tal que aquesta acordi recaptar la presència de
la consellera d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, de solAlicitud
de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal que aquesta
acordi recaptar la presència de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el programa PROAGRO. Tractat aquest escrit
per la Junta de Portaveus, resta pendent de l'acord d'aquesta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Escrit RGE núm. 6729/09, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de convocatòria de la Junta de
Portaveus per tal que aquesta acordi recaptar la presència del
president del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la
cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, de solAlicitud
de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal que aquesta
acordi recaptar la presència del Molt Hble. Sr. President del
Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre les actuacions que ha dut a terme i que pensa
desenvolupar d'ara en endavant per fer front a la greu crisi
econòmica que patim.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord afirmatiu, per la
qual cosa s'incorporarà oportunament a l'ordre del dia d'una
propera sessió plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència mitjançant  resolució de dia 3 de
gener de 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 13, de
8 de gener de 2008,  en ús de les facultats previstes a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,  aprovà el
nomenament de la Sra. Pilar Carbonero Sánchez, com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
categoria administrativa assimilada a la de cap de negociat (grup
C, nivell 23).
                   

Atès l'escrit amb RGE núm. 6209, de dia 25 de març de
2009, presentat pel portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita el cessament de la Sra. Pilar
Carbonero Sánchez amb efectes econòmics i administratius des
de dia 22 de març de 2009.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Pilar Carbonero Sánchez com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (grup C, nivell 23)  adscrita al servei del Grup
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Parlamentari Socialista, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 22 de març de 2009.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució de la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.  

A la seu del Parlament, a 22 de març de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77, de 27 de març de
2009.

- Pàg. 2409 i 2416. Textos aprovats. Resolucions derivades de
proposicions no de llei.

Apartat A)
On diu: RGE núm. 4868/09, relativa a creació d'una ponència
d'estudi per a la reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.
Hi ha de dir: RGE núm. 4868/08, relativa a creació d'una
ponència d'estudi per a la reforma del Reglament del Parlament
de les Illes Balears.

Apartat B)
On diu: RGE núm. 8181/09, relativa a oficina d'estrangeria a
Eivissa.
Hi ha de dir: RGE núm. 8181/08, relativa a oficina
d'estrangeria a Eivissa.
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